
szybkość sprintu 

Jako biegacz długodystansowy możesz nie myśleć, że prędkość sprintu jest kluczowa dla Twojej 

wydajności. 

Twoja maksymalna zdolność pobierania tlenu jest prawdopodobnie najważniejszym pojedynczym 

czynnikiem, który określa Twoją zdolność do biegania i potencjał. Maksymalna zdolność pobierania tlenu 

lub VO2 max to maksymalna prędkość, z jaką organizm może wykorzystywać tlen i dostarczać go 

mięśniom podczas ćwiczeń. Im wyższy masz pułap tlenowy, tym szybciej możesz przebiec określony 

dystans. 

Jednak maksymalny pobór tlenu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na bieganie. Korzystasz 

również z dobrej wydajności beztlenowej i zdolności do bardzo szybkiego biegu w krótkim czasie. 

• Jeśli brałeś udział w zawodach wyścigowych, prawdopodobnie znasz szybkie zmiany tempa, tak 

zwane „surge”. Gdy ktoś nagle znacznie przyspiesza tempo, musisz być przygotowany na 

podążanie za nim lub płynąć rufą. 

• Wiele wyścigów rozstrzyga się sprintem do mety. Umiejętność biegania sprintem, nawet jeśli 

ciało krzyczy z wyczerpania, może przesądzić o wyścigu na twoją korzyść. 

• Trzecią zaletą lepszej zdolności sprintu jest to, że możesz w razie potrzeby utrzymać naprawdę 

wysokie tempo na początku wyścigu, bez zacinania się. Dzięki temu możesz samodzielnie 

decydować o swojej pozycji w wyścigu, a dodatkowo zyskujesz punkt wyjścia do lepszego 

występu w trakcie wyścigu, zwłaszcza dla krótszych.4 

Poprawa maksymalnej prędkości sprintu poprawi 

również Twoją wydajność na dłuższych dystansach. 

Dotyczy to głównie biegania na średnim dystansie 

do 1500 metrów, ale kilka badań wskazuje, że 

możesz sprintować tak szybko, jak to możliwe, 

nawet jeśli dystans wynosi 10 kilometrów lub 

więcej. 

Wczesne badania w tej dziedzinie wykazały, że 

trening siłowy poprawia zdolność biegaczy do 

sprintu na krótkich dystansach. Badania z ostatnich lat pokazują, że nawet ty, który uprawiasz dłuższe 

dystanse, zwiększasz swoją zdolność do sprintu 20-30 metrów tak szybko, jak to możliwe, za pomocą 

treningu siłowego. 

Zalety szybkich wyścigów 

Bieganie z dużą prędkością to świetny sposób na mierzenie wyników biegowych na czas. Po prostu 

przebiegniesz określony dystans w możliwie najkrótszym czasie, co bardzo ułatwia mierzenie swoich 

postępów. 

Badania pokazują, że Twoja zdolność do osiągania dobrych wyników w wyścigach szybkościowych 

wzrasta, jeśli angażujesz się również w trening siłowy.1 Możesz spodziewać się poprawy o 3-5% w 

wyścigach średniodystansowych i 2-4% w wyścigach długodystansowych. 



Nie mówimy o przewagach teoretycznych, jak każdy 

człowiek w białym fartuchu, który nigdy nie wykonał 

obliczonego skoku. W większości badań chodzi o 

pomiary z warunkami i otoczeniem jako prawdziwym 

wyścigiem. Oznacza to, że wyniki są prawdopodobnie 

bardzo istotne dla twojego własnego treningu i 

wydajności. 

Powiedzmy, że twój najlepszy czas na milę to nawet 

godzina. Jeśli dodasz trening siłowy do swojego planu 

treningowego i poprawisz swoje wyniki o 3%, może to nie brzmieć jak coś specjalnego, ale chodzi o 

skrócenie o dwie minuty swojego osobistego rekordu. To nie wstyd. 


